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Programma 10.00 – 11.55u

 Over mij

 Wat voor tuinder ben je

 Wat kan er met gemeentegrond – Groenvisie 2050

 Jouw ideeën en verwachtingen voor je tuin

 Knelpunten en lichtpunten

 Voorbeelden van moestuinen in Noord en Centrum

 Good practices

 Waar kun je terecht met je nieuwe tuin

 Kansen

 Procestips

 Financiering

 Zanderige bodems

 Vragen!



Ahorn Projecten

 Stichting Boerenstadswens en Eetbaar Amsterdam

 Groene Ruimte Maken

 Ubuntu Stadstuin Zuidoost 

 GroenplatVorm Zuidoost www.groenplatvormzuidoost.nl

 Groenteam www.empowermentcoop.nl

 Stichting Stadslandbouw Amsterdam

 Stedelijk Groenpunt www.groenpunt020.nl

http://www.groenplatvormzuidoost.nl/
http://www.empowermentcoop.nl/
http://www.groenpunt020.nl/


Ubuntu Stadstuin Zuidoost 



Wat voor tuinder ben je

 Oefentuinder (tijdelijk, experiment) 

 Productietuinder (verdienmodel)

 Voedseltuinder (commons, voedseldemocratie, food as a lever)



Groenvisie 2050



Wat zijn jullie ideeën en verwachtingen

 Waar zou je willen gaan tuinen?

 Wat verwacht je daarbij?



Knelpunten anno 2022

 Puccini regels

 Aanspreekpunt

 Behoefte aan een fysieke plek bijv kas, uitwisseling (Groenpunt)

 Bezwaren van toetsteams

 Onkundige groenbeheerders

 Wateroplossingen

 Kabels en leidingen

 Financiering tijdrovend

 Bodem- en waterkwaliteit slecht



Is er hoop? 

 Stichting Stadslandbouw Amsterdam (SLA, 2022) lobbyt

voor:

 25% lokaal voedsel in 2030

 Hoofdgroenstructuur (HGS) aandacht voor voedsel naast

groen

 Pluggen van goede voorbeelden en kansen

 Kennis- en databank ism Gemeente

 Netwerk aanleggen in stadsdelen: ambtenaar-

aanspreekpunten, draagvlak kweken

 Groenpunt 020 voert gesprekken over buurtgroen, 

ondersteunt groencoaches en promoot groeninitiatieven



Voorbeelden van moestuinen op 

gemeentegrond

 Amstergaard.nl

 Een gaard in elke wijk!



50/50 Green, Noord

 Voedseltuin van het Leger des 

Heils

 Verkoopt groenten en fruit

 Dagbesteding

 https://www.facebook.com/Gre

enAmsterdamNoord/

https://www.facebook.com/GreenAmsterdamNoord/


NoordOogst, Noord

 Stadslandbouwproject/hub met 19 stadslandbouwondernemers, 

Melkwegterrein Tuindorp Oostzaan



Het Groene Veld,  Noord

 Nieuwe locatie van ADM 

www.hetgroeneveld.amsterdam

 GreenAss Garden, 1 juli meewerkdag

 Vrije Ruimte, beleidsprogramma vorig

College 

http://www.hetgroeneveld.amsterdam/


Good practices

 Groene Noordmakers, Peter Duitman peter@groeizaamprojecten.nl

 GroenplatVorm Zuidoost

 Stadsboerderij Osdorp

 Buurtgroen020.nl bijv https://buurtgroen020.nl/message/55296/video-inspiratiesessie-

buurtmoestuinen-in-amsterdam-noord

 Groenpunt 020

 Open Poen (pilotfase) 

 Buurtbudgetten (in Noord bijv Marja Volkering)

 Fietstoers (mét ambtenaren en politici!)

mailto:peter@groeizaamprojecten.nl
https://buurtgroen020.nl/message/55296/video-inspiratiesessie-buurtmoestuinen-in-amsterdam-noord


Waar kun je terecht met je nieuwe tuin

 Sportpark de Weeren, Noord (tip van Annemieke Timmerman, 
bestuurslidgroen@bondvanvolkstuinders.nl )

 NoordOogst gaat in de toekomst mogelijk uitbreiden (2026…) info@noordoogst.org

 Voedseltuin IJ-plein, zoeken regelmatig tuincoaches info@voedseltuinijplein.nl

 Moestuin op Pampus robbin@pampus.nl

 SMAnoord smanoord@gmail.com

 Fruittuinen van West, Tuinen van West 

 Tijdelijke plekken: Buiksloterham, Amstel III, parkflanken Brasapark (Zuidoost), 
Badhoevedorp (A9 tunnel), Sloterdijk (Nieuw West)

 ….

mailto:bestuurslidgroen@bondvanvolkstuinders.nl
mailto:info@noordoogst.org
mailto:info@voedseltuinijplein.nl
mailto:robbin@pampus.nl
mailto:smanoord@gmail.com
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Kansen

 Agrobosbouw of voedselbossen (best practice www.utopia-eiland.nl van Xavier San 

Giorgio)

 Parken, scheggen, voormalig boerenland

 Sportparken

 Focus op biodiversiteit

 Volkstuinparken (pluktuinen om openbaar te worden)

 Baan bij Gemeente: Democratisering, Stadswerken, Sociaal domein, Groen in de buurt, 

 (Groen) opbouwwerk, nmtzuid.nl  

http://www.utopia-eiland.nl/


Procestips

 https://buurtgroen020.nl/message/47281/handleiding-voor-groene-initiatiefnemers-in-

amsterdam handleiding voor Groene buurtinitiatieven

 www.amsterdam.nl/medebeheer spelregels Groen in de buurt

 https://maps.amsterdam.nl/stadslandbouw/?LANG=nl bestaande plekken

 www.data.Amsterdam.nl oa om uit te zoeken wie de eigenaar is van grond, via Legenda, 

Onroerende zaken, Kadastrale eigenaren

https://buurtgroen020.nl/message/47281/handleiding-voor-groene-initiatiefnemers-in-amsterdam
http://www.amsterdam.nl/medebeheer
https://maps.amsterdam.nl/stadslandbouw/?LANG=nl
http://www.data.amsterdam.nl/


Financiering

 https://www.mensenmakenamsterdam.nl/

 Postcodeloterij Buurtfonds

 Groen in de buurt, via www.Amsterdam.nl/medebeheer

 Buurtbudgetten

 EU gelden: FoodClic, Naturelab

 Betrekken bij Groen fonds voor vrijwilligersprojecten, Provincie NH

 In ontwikkeling: fonds voor voedselinitiatieven, Stadslandbouw Nederland

https://www.mensenmakenamsterdam.nl/
http://www.amsterdam.nl/medebeheer


Zanderige stadsbodems

 www.team-ecosys.nl Roelf Havinga, Twello (bladvoeding) info@team-ecosys.nl

 Henk den Hartog, www.Hartstocht.net (compost) harto620@planet.nl

http://www.team-ecosys.nl/
mailto:info@team-ecosys.nl
http://www.hartstocht.net/
mailto:harto620@planet.nl


Vragen, graag!

annet@ahorn.nl

mailto:annet@ahorn.nl

